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القميص األول
»تشانغ غي تشيون«





قبَل وجوِد  ـ حّتى  يوجُد يف »�صيوؤول«  كان  بعيٍد جداً،  وقٍت  منُذ 

 جداً ُيدعى ت�صانغ غي ت�صيون.
ٌّ
النا�ص ـ جدَوٌل بلَّوريٌّ نقي



كانت هناَك ثالُث بّطاٍت تعوُم بابتهاٍج

وَن  وير�صُّ يلعبوَن  اأطفاٍل  و�صّتُة 

بع�صهُم البع�َص باملاء.

ثم ازداَد عدُد الأطفال.

واليوَم امتالأَ اجلدوُل بالأطفال.



بعد اأن اأ�صبحْت »�صيوؤول« عا�صمة كوريا يف ع�رِص امللك ت�صو�صان، 

بداأ النا�ُص ي�صُكنوَن بالقرِب من هذا اجلدَوِل، الذي اأ�صبَح مكانًا يلعُب 

فيِه الأطفاُل مبَرٍح ومن دون ثياب.



ثالث  اأي�صًا  هناَك  كانت 

�صمكاٍت كوريٍة ت�صبُح بِخّفة.

كما كانت هناَك خم�ُص ِن�صوة.

ثم ازداَد عدُد النِّ�صوة.

واليوم امتالأَ جدَوُل ت�صانغ غي 

ت�صيون بالنِّ�صوة.



ت�صانغ  جــــدَوُل  كـــان 

مكانًا  تــ�ــصــيــون  ــي  غ

تنظيَف  الن�صوُة  حتبُّ 

غ�صيلهنَّ فيه، كما كان 

فيه  يرتاُح  مكانًا 

عناِء  بعد  الرجاُل 

العمِل طواَل اليوم.



كانت هناَك اأربُع نبتاٍت من الُهندباِء الَبّيِة �صفراُء اللَّون.

كلينك، كالنك، وهناك �صبُع قناين فارغة.

ثم ازداَد عدُد القناين الفارغة.

مِت الُقمامُة يف ت�صانغ غي ت�صيون. يومًا بعد يوٍم، تكوَّ



النا�ِص،  من  امَلزيُد  اأتى  الَوقِت،  ُمروِر  مع 

. وبداأ َجدَوُل ت�صانغ غي ت�صيون يتغيَّ





ُق يف اجلدَول. مل َيُعِد املاُء يتدفَّ

كان يتدّفُق القليُل من املاِء َكريِه الرائحِة لأن النا�َص كانوا 

َنَة يف اجلدَول. يرُموَن املاَء الو�ِصَخ والنفاياِت امُلتعفِّ

مل يٌعْد ي�صتطيُع البطُّ ول ال�صمُك البقاَء يف هذه املياِه 

الَقِذرِة، وكذلك مل يُعِد الأولُد يلعبوَن ُهناك.



و...
و د

و د
د

ررررينغ...

غو رورورانغ...



بالأ�صفْلِت  اجلدَوِل  بتغطيِة  النا�ُص  قاَم 

عندما اأ�صبَح �صديَد الإزعاِج لهم.



هناَك �صجرٌة واحدٌة فقط،

وهناَك خم�ُص بناياٍت عالية.

ثّم املزيُد من البنايات.

والآن، امتالأ ت�صانغ غي ت�صيون 

بالكثِي من البنايات.



رُق  والطُّ العاليُة  البناياُت  اأُن�ِصَئِت 

ُق  يتدفَّ كان  اّلذي  املكاِن  يف  امُلعّبَدُة 

فيِه جدَوُل ت�صانغ غي ت�صيون.

هذا  اأن  النا�ُص  وظنَّ  الطبيعُة،  اختفِت 

ر. مظهرٌ من مظاهِر احل�صارِة والتَطوُّ



هناَك َغيمتاِن لوُنهما رماديٌّ داِكن.

بيب بيب، هناَك ت�صُع �صّيارات.

ثم َمزيٌد من ال�صّيارات.

ت�صيون  غي  ت�صانغ  امتالأَ   الآن، 

بالكثِي من ال�صّيارات.



دِة لياًل ونهاراً. رِق املعبَّ كانِت ال�صّياراُت ت�صُي على الطُّ

جيِج، ولكنَّ النا�َص ما زالوا يظنُّوَن  تلّوَث الهواُء وامتالأَ املكاُن بال�صَّ

اأن هذِه هي احل�صارة.





على اأّيِة حاٍل، مل ي�صُعِر النا�ُص بال�صعادِة مطلقًا.





قاَم النا�ُص باإزالِة الأ�صَفلِت الذي كاَن 

ُيَغّطي جدوَل ت�صانغ غي ت�صيون.

التي  دُة  امُلعبَّ ــُرُق  الــطُّ ـــَرِت  ُدمِّ كما 

اأُن�ِصَئْت من َفوِقه.

دو دو دو دو...

غ رونغ كوونغ! 
رورون

واررو





 يتدّفُق 
ّ
ُّ البلَّوري

بعد وقٍت قليٍل، بداأ املاُء النقي

ُمّدداً يف جدَوِل ت�صانغ غي ت�صيون.



هناَك خم�ُص اأ�صماٍك كوريٍة

ة، ت�صبُح بِخفَّ

وخم�ُص بّطاٍت َتعوُم بفَرح.

هناَك خم�ُص اأ�صجاٍر خ�رصاء...

وهناك اأي�صًا خم�ُص بناياٍت عالية. 



اإّن جدَوَل ت�صانغ غي ت�صيون خمتلٌف جداً اليوَم 

قد  اجلدوَل  لأّن  ال�صابق،  يف  عليِه  كاَن  عّما 

َة، ومل ت�صنْعُه الطبيعة.
ّ
�صنَعُه النا�ُص هذه املر



اجلميُع ُيحّبون ت�صانغ غي ت�صيون

وُي�صون وقتهم فيه.



داً. والآن، �صيحِر�ُص اجلميُع على عدِم خ�صارِة ت�صانغ غي ت�صيون مدَّ



تعلّم مبادئ العمليات من خالل املقارنة بني الأرقام 

فهم  �إىل  حاجة  يف  �أننا  يعني  هذ�  �لأرقام؟  نعرف  �أن  يعني  ماذ� 

�أن �لرقم �ثنني يعني �شيئني، ورقم  �أن نفهم  �أي  �لكمية �لفعلية للأرقام، 

ة، ن�شتطيع 
ّ
خم�شة يعني خم�شة �أ�شياء. وفقط بعد �أن نفهم ماذ� تعني �لكمي

�أن ننجز عمليات �جلمع، و�لطرح، و�ل�رضب، و�لق�شمة. وعندما نتعّلم كيف 

�أّنها  ل 
ّ
ون�شج للأ�شياء  �لفعلية  �لكمية  نقارن  �أن  علينا  �لأرقام،  بني  نقارن 

�شغرية �أو كبرية بعد مطابقة كمية كل �شيء بالعدد �ملماثل لها.

يف �لبد�ية، من �لأف�شل مقارنة �لأ�شياء �لتي تختلف كثري�ً يف ما بينها، ومن 

�أن ن�شبح  �لأرقام هي  �لهدف من مقارنة  �إّن  �لفارق.  ثم نخّف�ض بالتدريج هذ� 

دون  �أم �شغرية من  كانت كبرية  �إذ�  ما  �لأرقام يف  �ملقارنة بني  على  قادرين 

��شتعمال �لأ�شياء. ولذلك، حاول م�شاعدة طفلك عرب �إتاحة ما �أمكنك من �لفر�ض 

لهم لكي يتعّلمو� عرب �لتكر�ر �ملقارنة بني �أ�شياء حقيقية ملمو�شة، وكذلك �ملقارنة 

بني �أ�شياء معنوية يف حياتهم �ليومية، كمقارنة �لأعمار مثًل.

فهم الريا�سيات الأ�سا�سية الأرقام والعمليات



مترين عّد املكعبات

بطاقات  ت�شع  �إىل  �لر�شم  ورق  �قطع 

بقيا�شات مت�شاوية.

�لع�رضين  �ملكعبات  توزيع  بعد 

�قلب  و�لطفل،  �لأهل  بني  بالت�شاوي 

بطاقات �لأرقام حتى ل ي�شتطيع �أحد 

روؤية �لأرقام، و�ن�رضها على �لأر�ض.

1

3

كل  على   9 �إىل   1 من  �لأرقام  �كتب 

بطاقة.

2

ملحق يف الريا�سيات الأ�سا�سية: لعبة ح�سابية

هدف اللعبة: قر�ءة بطاقة �لعدد وجمع �ملكعبات فوق بع�شها �لبع�ض ملقارنة حجم �لأرقام.

الأدوات الالزمة للعبة: ورق للر�شم، مق�ض، قلم ر�شا�ض، 20 مكعبًا.

لدى 5 �ملكّد�شة  �ملكعبات  عدد  مقارنة  يجب 

كل  يكّد�ض  ومن  مرة،  كل  يف  �شخ�ض  كل 

لدى  كان  �إذ�  يربح.  �لذي  هو  �أوًل  �ملكعبات 

�ملكّد�شة  �ملكعبات  من  نف�شه  �لعدد  �جلميع 

�ملكعبات  �أبر�ج  �هدم  �لبع�ض،  بع�شها  فوق 

و�بد�أ �للعبة من جديد.

�لرقم  يختار كل �شخ�ض بطاقة ويقر�أ 

مقارنة  تتم  ثم  من  عليها،  �ملكتوب 

�لأرقام �لتي ح�شل عليها كل �شخ�ض، 

ياأخذ  �لأكرب  �لرقم  على  يح�شل  ومن 

كمية من �ملكعبات ت�شاوي �لرقم �لذي 

ح�شل عليه ويكّد�شها �أمامه.

4



منذ 600 �سنة كان هناك 

مما  اأكرث  الطبيعة  من 

يف  اأنا�س  هناك  كان 

ت�سانغ غي ت�سيون.

من  اأكرث  القمامة  �شارت  �شنة،   50 منذ 

الطبيعة اخل�رضاء يف ت�شانغ غي ت�شيون.

ت�صانغ غي ت�صيون يتدّفق

ُوجد جدول ت�صانغ غي ت�صيون يف الطبيعة منذ زمن بعيد جداً. يف ما م�صى، 

كان ت�صانغ غي ت�صيون نقّيًا مثل البلّور، ثم جاء وقت ُدفن فيه حتت الأ�صفلت. 

اكت�صف تاريخ ت�صانغ غي ت�صيون من خالل املقارنة ما بني الكبي وال�صغي.



من  هناك  اأ�شبح  �شنوات،   10 ومنذ 

ارات ما يفوق بكثي الطبيعة 
ّ
ال�شي

يف ت�سانغ غي ت�سيون.



بف�صل جدول ت�صانغ غي ت�صيون الثمني، ا�صتطاع الأطفال لقاء الطبيعة.

حاول اأن تكت�صف اأيهما اأكب من خالل املقارنة ما بني الأطفال والطبيعة.

هناك ثالثة اأطفال واأربع بّطات.

بعد املقارنة، نعرف اأن هناك بّطات 

اأكرث. اأربعة اأكب من ثالثة.

هناك ثلثة اأطفال و�ست ورود.

اأن  معرفة  ميكننا  املقارنة،  بعد 

هناك وروداً اأكرث.

�صتة اأكب من ثالثة.



هناك ثالثة اأطفال وت�شع �شمكات.

بعد املقارنة، هناك �سمك اأكرث.

ت�صعة اأكب من ثالثة.







القميص األخير
»تشانغ غي تشيون«


